"God aften!
Med de nødvendige undskyldninger for forsinkelsen af denne sidste rapport vil jeg gerne informere jer
om, at soroptimisterne i den rumænske union har modtaget i alt 22.780 euro i donationer fra SI
Europa og SI of the Americas.
Jeg vil gerne oplyse, at jeg har arbejdet på at lave 300 rygsække med personlige hygiejneartikler,
undertøjsartikler og beklædningsgenstande til flygtningekvinder i Ukraine, samt rygsække til 33
ukrainske børn med skoleartikler, lærebøger til engelskundervisning, slik og tøj. Jeg har også uddelt
materialer, der var nødvendige for, at en klasse kunne lære rumænsk, flipover, notesbøger, blyanter,
farver til at skrive på tavle med.
Vi har nu 8.778,60 euro til rådighed på vores konto, og vi ønsker at fortsætte med at lave rygsække
med strengt nødvendige materialer og hygiejneartikler til distribution blandt flygtningekvinder i
Ukraine, men på grund af den omskiftelige situation er vi nødt til at rette opmærksomheden mod
integration af børn i alle aldre i uddannelsessystemet i vores land.
Børnene kom med deres mødre, en del er ukrainsktalende pædagoger, som vi har identificeret, og
sammen med de lokale myndigheder i de områder, hvor vi har soroptimistklubber, støtter vi
dannelsen af uddannelsesgrupper og aktiviteter for de små.
Soroptimister i Rumænien takker alle sponsorerne for indsatsen. Når vi ser på det faktum, at over
850.000 flygtninge fra Ukraine er kommet til Rumænien, er der mange behov. Vi har vist os som
soroptimister og gør det på en sådan måde, at vi støtter flygtningekvinder og deres børn.
Vi ønsker også at forsøge at yde psykologhjælp til disse kvinder og børn i nød. De er rykket op med
rode, adskilt fra deres familier, forsøger at integrere sig i vores samfund. Vi har også set medicinske
problemer og tandproblemer, som løses af vores soroptimister.
Endnu en gang tak for støtten og vejledningen fra Mihaela Aquelius fra Sverige, som er koordinator for
Rumænien og Moldova, lande hvor behovet for støtte til flygtningene er meget højt!

Jeg ønsker jer alt det bedste, gode tanker her fra Rumænien, og glem ikke at soroptimisterne her
arbejder for at støtte kvinder og børn i Ukraine!
De bedste hilsner, Felicia Savu - præsidenten for SI Rumænien"

En varm hilsen fra SI Rumænien
"God aften!
Med de nødvendige undskyldninger for forsinkelsen af denne sidste rapport vil jeg gerne
informere jer om, at soroptimisterne i den rumænske union har modtaget i alt 22.780 euro i
donationer fra SI Europa og SI of the Americas. Nærmere oplysninger om donationerne kan findes
i den vedhæftede excel-tabel.
Jeg vil gerne oplyse, at jeg har arbejdet på at lave 300 rygsække med personlige hygiejneartikler,
undertøjsartikler og beklædningsgenstande til flygtningekvinder i Ukraine, samt rygsække til 33
ukrainske børn med skoleartikler, lærebøger til engelskundervisning, slik og tøj. Jeg har også
uddelt materialer, der var nødvendige for, at en klasse kunne lære rumænsk, flipover, notesbøger,
blyanter, farver til at skrive på tavle med.
Vi har nu 8.778,60 euro til rådighed på vores konto, og vi ønsker at fortsætte med at lave
rygsække med strengt nødvendige materialer og hygiejneartikler til distribution blandt
flygtningekvinder i Ukraine, men på grund af den omskiftelige situation er vi nødt til at rette
opmærksomheden mod integration af børn i alle aldre i uddannelsessystemet i vores land.
Børnene kom med deres mødre, en del er ukrainsktalende pædagoger, som vi har identificeret, og
sammen med de lokale myndigheder i de områder, hvor vi har soroptimistklubber, støtter vi
dannelsen af uddannelsesgrupper og aktiviteter for de små.
Soroptimister i Rumænien takker alle sponsorerne for indsatsen. Når vi ser på det faktum, at over
850.000 flygtninge fra Ukraine er kommet til Rumænien, er der mange behov. Vi har vist os som
soroptimister og gør det på en sådan måde, at vi støtter flygtningekvinder og deres børn.
Vi ønsker også at forsøge at yde psykologhjælp til disse kvinder og børn i nød. De er rykket op
med rode, adskilt fra deres familier, forsøger at integrere sig i vores samfund. Vi har også set
medicinske problemer og tandproblemer, som løses af vores soroptimister.
Endnu en gang tak for støtten og vejledningen fra Mihaela Aquelius fra Sverige, som er
koordinator for Rumænien og Moldova, lande hvor behovet for støtte til flygtningene er meget
højt!
Jeg ønsker jer alt det bedste, gode tanker her fra Rumænien, og glem ikke at soroptimisterne her
arbejder for at støtte kvinder og børn i Ukraine!
De bedste hilsner, Felicia Savu - præsidenten for SI Rumænien"

